РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№ 2 от 15.06.2018 г.
Днес, 15.06.2018 г. от 13:00 часа в Пресцентъра на Областна администрация –
Търговище се проведе заседание на Областната епизоотична комисия към Областния
управител на област Търговище.
Заседанието се свика във връзка с констатирани огнища на Африканска чума по
свинете /АЧС/ в четири малки ферми и при диви животни в района на гр. Тулча, Р.
Румъния на 150,00 км. от Република България и предприемане на превантивни мерки за
предотвратяване на разпространението на заболяването на територията на област
Търговище.
В заседанието участваха следните членове на ОЕК:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Митко Стайков – Областен управител на област Търговище
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
2. д-р Анелия Цонева – Директор на ОДБХ – Търговище
и членове:
3. Тодорка Танева – Главен секретар на Областна администрация – Търговище
4. Татяна Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС при Областна
администрация – Търговище
5. д-р Емил Зафиров – Началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ –
Търговище
6. д-р Марин Йовов – Главен секретар на РЗИ – Търговище
7. Стойне Стойнев – Специалист по лова в СЛРД – Търговище
8. Иван Иванов – Инспектор в ОО „АА“ – Търговище
9. Даниела Маркова – Старши експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ в ОДЗ
– Търговище
10. Иван Александров – Началник сектор ООРТП в отдел ОП в ОДМВР - Търговище
присъстваха още:
11. инж. Юлиан Будаков – Главен експерт по лова в РДГ – Шумен
12. Надя Тодорова – Лесничей в ДГС – Търговище
Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител откри заседанието на
комисията и поясни, че днешното заседание се свиква във връзка с писмо вх. №ОКД04.4/14.06.2018 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните –
Търговище, относно констатирани огнища на Африканска чума по свинете /АЧС/ в четири
малки ферми и при диви животни в района на гр. Тулча, Р. Румъния на 150,00 км. от

Република България. Той поясни, че целта на срещата е да бъдат набелязани превантивни
мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването на територията на
област Търговище. След това представи дневния ред и предложи да бъде гласуван.
Единодушно, с 10 гласа ЗА, дневният ред се прие и заседанието премина при
следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Представяне на информация за констатираните огнища на Африканска чума по
свинете.
Докладва: д-р Цонева от ОДБХ – Търговище
2. Набелязване на мерки за предотвратяване възникването и ограничаване на
разпространението на заболяването на територията на област Търговище.
Докладва: д-р Зафиров – Началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ –
Търговище
3. Представяне на проекторешения на Епизоотичната комисия за предпазване от
Африканска чума по свинете.
Докладва: д-р Зафиров – Началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ –
Търговище
Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител предостави по първа
точка от дневния ред думата на д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище,
която да представи на членовете на комисията по-детайлна информация свързана с
конкретния случай за констатирани огнища на Африканска чума по свинете /АЧС/ в
четири малки ферми и при диви животни в района на гр. Тулча, Р. Румъния на 150,00 км.
от Република България.
Д-р Анелия Цонева – директор на ОДБХ – Търговище изложи накратко фактите за
констатираните случай на АЧС в Р. Румъния и обясни както представлява Африканската
чума по свинете (African swine fever), тъй като е едно от най-важните заболявания при
домашните и дивите свине поради своите високи нива на смъртност, липсата на лечение и
ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава болестта има значително негативно
въздействие върху националната, регионалната и международната търговия, поминъка на
свиневъдите и ловното стопанство. Още повече изкореняването му е изключително трудно
и при дивите свине може да отнеме години. Поясни, че през идващата седмица, ОДБХ –
Търговище ще организира срещи с ловците на територията на област Търговище на които
ще им бъде засилено вниманието за АЧС.
АЧС е силно контагиозно заболяване, което засяга свине от различни възрасти без
значение на пола. Високата смъртност на свине от различните възрастови групи може да
породи съмнение както за АЧС, така и за класическа чума по свинете (КЧС). Заболяването
може да протече в четири форми: свръхостра, остра, подостра и хронична.
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Д-р Цонева добави, че вирусът се предава - Директно (чрез контакт между болни и
здрави животни) или косвено чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо
или месни продукти (вирусът на АЧС е устойчив за 3-6 месеца в сурови месни продукти),
биологични вектори (кърлежи от род. Ornithodoros), които преди това са имали контакт с
инфектирани гостопримници и контаминирани с вируса материали и повърхности
(помещения, транспортни средства, дрехи...) Отделно източници на вируса са: Кръв,
тъкани, секрети и екскрети от болни и мъртви животни; животни, които са оцелели и са се
възстановили от инфекцията.
Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител предостави по втора
точка от дневния ред думата на д-р Зафиров – Началник отдел „Здравеопазване на
животните“ в ОДБХ – Търговище. д-р Зафиров изложи по-подробни факти за заболяването
АЧС.
Не е разработена ваксина. Профилактиката (биосигурност и хигиенни мерки) и
подходящия контрол на потенциални огнища (докладване, строги карантинни мерки,
унищожаване) все още са най-добрите мерки за профилактика и борба.
Няма лечение. Мерките за биосигурност са от съществено значение, например:
избягване на храненето с кухненски отпадъци, използване на специално облекло,
карантиниране на новопостъпилите животни и отделяне на различните групи животни.
При съмнение за АЧС се свържете със съответния ветеринарен лекар и/или
официален ветеринарен лекар във Вашия район. Задължително е докладване на всяко
съмнение за АЧС! Ветеринарните органи ще предоставят пълен набор от проби до
Националната референтна лаборатория за изследване /гр. София/.
В случай на огнище, бързото хуманно умъртвяване на всички свине и правилното
обезвреждане на труповете, месните продукти и отпадъците е единствения механизъм за
бързо и ефективно ликвидиране на заболяването, заедно с цялостно почистване и
дезинфекция.
инж. Юлиан Будаков – Главен експерт по лова в РДГ – Шумен взе думата, като
изложи, че са взети превантивни мерки за животните, но какво се случва при дейност на
хората, които влизат в горите със своите кучета да търсят трюфели, както и берачите на
гъби.
Поради настъпилата дискусия, членовете на комисията се обединиха около идеята
да бъде пуснато прессъобщение на официалните сайтове на институциите, както и
съобщение по радиото с цел по-голям обхват на информираност на обществеността.
Г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител предостави по трета
точка от дневния ред думата на д-р Зафиров – Началник отдел „Здравеопазване на
животните“ в ОДБХ – Търговище. Д-р Зафиров предложи 13-т проекторешения на
Епизоотичната комисия за предпазване от Африканска чума по свинете.
Единодушно, с 10 гласа ЗА, комисията прие:
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1. Засилване и постоянно поддържане на мерките за биосигурност в свиневъдните
обекти на територията на област Търговище.
/отг. ОДБХ, асоциации на свиневъдите/
2. Проверка и инвентаризация на свиневъдните обекти на територията на област
Търговище.
/отг. ОДБХ/
3. Постоянно информиране на кметовете на съответните населени места и лицата,
отглеждащи свине и за познаване с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините
за разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се спазват в
обектите и задължението им при съмнение за заболяване и/или завишена смъртност
незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.
/отг. ОДБХ, асоциации на свиневъдите/
4. Засилени мерки за проследяване, проверка и контрол на движението на
домашни свине, според типа на свиневъдния обект, от който произхождат, с особено
внимание

на

движението

на

свине

от

и
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заден

двор,

както

и

източнобалкански свине.
/отг. ОДБХ, асоциации на свиневъдите, Министерство на вътрешните работи/
5. Незабавно информиране на ОДБХ при съмнение за наличие на клинични
признаци на АЧС, завишена заболеваемост и смъртност при домашни и диви свине от
страна на кметове по населени места.
/отг. Собственици на св. Обекти, ловци, служители на държавни лесничейства/
6. Засилено наблюдение на популацията диви свине за наличие на болни и умрели
животни и незабавно информиране на ОДБХ за наличие на такива.
/отг. РДГ, СЛРБ/
7. Засилен отстрел и максимално редуциране на популацията диви свине в рамките
на утвърдения план за ползване и определените допустими запаси и засилен контрол на
изпълнението на плана на острела на дивата свиня в територията на област Търговище.
/отг. Директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и
техните териториални поделения, НЛРС – съюз на ловците и риболовците в България/
8. Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени
умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведение и/или изменение от
нормалния вид на вътрешните органи при първична обработка на отстреляните диви
свине.
/отг. Директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и
техните териториални поделения, НЛРС – съюз на ловците и риболовците в България/
9. Предоставяне на проби от диви свине (кръвна проба от всички отстреляни,
намерени болни и умрели диви прасета и органна проба – далак, бъбрек, лимфни възли,
сливици от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви свине или дълга тръбна
кост в случаи на загнили трупове), които да бъдат изследвани за чума по свинете.
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/отг. Директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и
техните териториални поделения/
10. След първичната обработка на отстреляна дива свиня, да се извършва
обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожите, черва и други странични и
отпадни продукти.
/отг. Директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и
техните териториални поделения, НЛРС – съюз на ловците и риболовците в България,
официални ветеринарни лекари/
11. Проверка на сметищата за битови отпадъци за наличие на ограждане, с цел
недопускане достъпът на животни и хора до тях.
/отг. Кметове по населени места/
12. Проверка на хотели, ресторанти, паркинги, къмпинги за начин на обезвреждане
на кухненските и хранителните отпадъци, както и опаковките от тях.
/отг. ОДБХ/
13. Стриктно спазване изискванията за събиране и обезвреждане на кланничните
отпадъци в месодобивните и месопреработвателните предприятия на територията на
област Търговище.
/отг. ОДБХ/
В заключение г-н Митко Стайков – Председател и Областен управител подчерта,
че е важно да се предприемат превантивни мерки. Поради изчерпване на дневния ред и
липсата на въпроси г-н Стайков благодари на присъстващите за участието в работата на
комисията и закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………....
/М. Стайков/
Секретар: ……………………………...
/Т. Танева/
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